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Kom erbij, 
in mijn wei!

Maak kennis met de weidevogels

knnv uitgeverij



Kievit

De kievit is een acrobaat!
In het voorjaar buitelt hij hoog 
door de lucht om indruk te maken 
op zijn vrouw.
De kievit is ook een lentebode. 
Lang geleden zochten mensen 
aan het eind van de winter naar 
het eerste kievitsei in de wei. Dan 
was de lente begonnen!
De kievit eet wormen en andere 
beestjes uit de bodem, die hij 
dankzij zijn goede ogen vindt.

De winter is nog maar net voorbij. Het gras begint 

weer te groeien.

Kees de kievit en zijn vrouwtje Kaat zijn blij. 

Het wordt weer een beetje warmer in de wei. 

Maar het is nog wel stil…

Kaat zit al op haar nestje.

Kees roept: ‘Kom erbij, in mijn wei!’

Maar ja, naar wie roept hij eigenlijk?

Meer informatie 
over de kievit:



Gerrit de grutto heeft het gehoord! Hij is net 

terug komen vliegen, helemaal uit Afrika.

‘Hier kun je lekkere wormen uit het gras 

prikken,’ zegt Kees.

‘Wauw!’ zegt Gerrit. ‘Lekker hoor.’

‘Kom erbij, in mijn wei,’ roept Gerrit nu ook. 

Maar naar wie roept hij?

Grutto

De grutto is dé vogel van 
Nederland!
Bijna alle grutto’s in dit stukje van 
de wereld broeden in ons land.
En als je hier uit het ei kruipt, dan 
ben je dus ook een Nederlandse 
vogel. Ook al woon je het grootste 
deel van het jaar in Afrika.
De grutto zoekt met zijn lange 
snavel diep in de bodem naar 
wormen.

Meer informatie 
over de grutto:



Sien de scholekster heeft Gerrit gehoord. Zij komt erbij, in zijn wei.

Sien lust ook wel een wormpje of twee. Er zitten er genoeg onder het groene gras.

‘Poeh, smullen hoor!’ zegt Sien.

‘Kom erbij, in mijn wei!’ roept Sien. Wie hoort haar roepen?

Scholekster

De scholekster is een bonte piet.
Zo noemden ze deze vogel 
vroeger, omdat 'ie zo mooi 
bontgekleurd is, met zijn 
roodoranje snavel en poten 
en zwart-witte jasje. Maar als 
je goed luistert, dan roept de 
scholekster die naam ook. Nou ja, 
bijna dan. 
‘te-piet’, roept ’ie. Dat is toch 
bijna hetzelfde als ‘bon-te-piet’?
De scholekster eet soms wormen, 
maar met zijn stevige rode snavel 
kan hij ook schelpen openbreken.

Meer informatie 
over de scholekster:



Truus de tureluur hoorde haar!

Truus heeft al net zo’n mooie snavel als Sien. Alleen niet zo’n lange.

Tussen het gras vindt Truus allemaal lekkere spinnetjes en torretjes.

Jummie, denkt Truus.

‘Kom erbij, in mijn wei!’ jubelt Truus. Is daar iemand dan?

Tureluur

Er zijn best wat vogels in de wei 
die hun eigen naam roepen: 
o-grut-o-grut… kie-vit… 
te-piet… Maar geen vogel in de 
wei doet dat zo mooi als de 
‘tu-lu-lu’! (Luister maar met de 
code hieronder!)
Net als de meeste weidevogels 
eet ook de tureluur beestjes uit 
de bodem. Al is zijn snavel niet zo 
lang dat ’ie héél diep in de bodem 
kan prikken.

Truus de tureluur hoorde haar!

Truus heeft al net zo’n mooie snavel als Sien. Alleen niet zo’n lange.

Tussen het gras vindt Truus allemaal lekkere spinnetjes en torretjes.

Jummie, denkt Truus.

‘Kom erbij, in mijn wei!’ jubelt Truus. Is daar iemand dan?

Meer informatie 
over de tureluur:


